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    TP.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2019 

 

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 
 

Kính thưa Quý cổ đông, 

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch 

hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. 

Trong năm vừa qua ở góc độ BKS nhìn nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như tất cả các 

phòng ban của Công ty đã nỗ lực làm việc, nâng cao công tác quản trị nhiều mặt nhằm kiểm soát 

rủi ro cũng như kiểm soát chi phí để hoàn thành kế hoạch năm 2018 mà ĐHĐCĐ giao phó.  

 

PHẦN I     

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018 

 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS: 

1. Cơ cấu tổ chức: BKS gồm có 02 thành viên 

 Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng BKS 

 Ông Đỗ Văn Tâm – Thành viên BKS  

2. Hoạt động của BKS năm 2018: 

Trong năm qua, BKS đã chủ động kiểm soát trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công 

ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám 

sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chủ yếu thực hiện các 

nội dung công việc sau: 

 Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị trong năm nhằm nắm bắt kết quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong năm 2018. 

 Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát. 

 Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các 

quy chế quản lý nội bộ của Công ty và pháp luật Nhà nước.  

 Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh. 

 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 

2018: 

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Công ty năm 2018, đã được kiểm toán bởi CÔNG TY  

TNHH KIỂM TOÁN MỸ như sau : 
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1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018: 

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2018, kết thúc 

31/12/2018, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ và thống nhất xác nhận kết quả cụ 

thể như sau: 

 Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính 

của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định tại thông tư 200/2014/TT – 

BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. 

 Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại 

thời điểm 31/12/2018. 

 Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ 

Tài chính ban hành. 

 Tình hình tài sản, nguồn vốn tại ngày 31/12/2018:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc: 

Trong năm qua, đối với việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và 

Ban điều hành Công ty đã thực hiện một số nội dung trọng điểm như sau: 

 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, tổ chức kiểm tra đánh giá hệ thống quản lý nhằm hoạt 

động ngày càng hoàn thiện và hiệu quả hơn. 

 Củng cố bộ máy tổ chức nhân sự nhằm tăng cường đội ngũ cán bộ có năng lực, đáp ứng yêu 

cầu phát triển Công ty. 

 Xây dựng, ban hành và triển khai các quy chế nội bộ nhằm giảm thiểu rủi ro, tổn thất, tiết 

giảm các chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh.  

 Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc bám sát nhiệm vụ mà Đại hội đồng 

cổ đông thông qua, bám sát chiến lược mà Hội đồng quản trị phê duyệt. 

    ĐVT: 1,000,000 đ 

Số 

TT 
Diễn giải  Đơn vị  KH năm 2018  TH năm 2018 

So sánh 

TH/KH 2018 

1 Tổng doanh thu thuần Tr.đồng 140,000 148,868 106.3 % 

2 Lợi nhuận trước thuế Tr.đồng 11,000 1,612 14.7 %  

3 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 8,800 1,290 14.7 % 

4 Vốn điều lệ hiện hữu  Tr.đồng Như cũ = 40,000 

5 Chia cổ tức  Tr.đồng Không 

  ĐVT: triệu đồng 

Số TT Diễn giải  
Ngày 

31/12/2017 

Ngày 

31/12/2018 

1 Tổng tài sản 133,093 133,533 

 Tài sản ngắn hạn 96,527 97,407 

 Tài sản dài hạn 36,566 36,126 

2 Tổng nguồn vốn 133,093 133,533 

 Nợ phải trả  103,238 102,065 

 Vốn chủ sở hữu 29,855 31,468 
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3. Báo cáo giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS – HĐQT – BĐH 

Trong năm 2018, BKS đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành để cập 

nhật tình hình kinh doanh hàng Quý và năm 2018 của Công ty. Bên cạnh đó, BKS được cung cấp 

đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. 

Nhìn chung, trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, BKS đã được Hội đồng quản trị, Ban 

điều hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ. 

Trong thời gian tới, cần duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với Hội đồng quản trị, 

Ban điều hành. 

 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC BKS NĂM 2019 

 

1. Tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cùng với đơn vị kiểm toán độc lập. 

2. Kiểm tra các hoạt động đầu tư - xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty. 

3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong việc: 

 Thực hiện chiến lược phát triển của Công ty do Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

 Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty. 

 Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông. 

 Chấp hành Pháp luật nhà nước, Điều lệ Công ty. 

4. Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm cùng với việc kiểm tra, tổ chức thực hiện công 

tác tài chính kế toán của Công ty. 

5. Báo cáo kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 

6. Các công tác khác. 

 

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2018 và kế 

hoạch hoạt động của BKS trong năm 2019. BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 

thông qua. 

Trân trọng cám ơn! 

 

   T/M. BAN KIỂM SOÁT  

   = 

 

 

 

 

             

                                                                                              ĐỖ VĂN TÂM 

 

 

 

  


